
Tři králové z Jamnice 

První lednové dny jsou už několik let neodmyslitelně spjaty s Tříkrálovou sbírkou. Tou dobou 

se vzduchem line zvláštní atmosféra. Atmosféra, v níž se odehrávají ve všech koutech naší 

republiky obyčejné i méně obyčejné životní příběhy. Příběhy, které v nás dokáží probudit 

pocit, že svět je skvělým místem k životu, stačí jen otevřít naší mysl a srdce…  

Jeden takový příběh se odehrál během nedělního dopoledne ve farnosti Stěbořice, konkrétně v 

malé vesničce Jamnice. Malí koledníci, vybavení požehnáním otce Klementa, kostýmy, 

vlastnoručně ozdobenými korunami, ale také touhou a odvahou pomoci druhým, vyšli vstříc 

novým zážitkům.  

Průběh sbírky měl od domu k domu obdobný scénář – zazpívat koledu, obdarovat cukrem, 

kadidlem, kalendářem a letáčkem, následně vybrat peníze do kasičky a se slovy: „Ať Bůh 

žehná tomuto domu,” označit dveře každého obydlí známým heslem K+M+B+ 2020. Děti si 

za svou snahu sem tam vykoledovaly sladkou odměnu. Avšak troufnu si říct, že tou 

“nejsladší” odměnou jsem byla nakonec obdarována právě já. A to, když děti dostaly za svou 

koledu kromě obvyklých sladkostí, i peníze, celkem 400 Kč. A rozhodly se samy od sebe 

darovat celý obnos do kasičky a přispět tak do sbírky i svým dílem. Nápad se zrodil v hlavě 

osmiletého Jáchyma, a zbylí dva “Králové” Eliška a David, bez váhání souhlasili.  

Děkuji jim za to, že jsem mohla na chvíli nahlédnout do jejich čistého bezelstného světa. Za 

to, že jsem mohla spatřit jiskřičky v jejich očích a mohla se zaposlouchat do jejich 

roztomilých, ale přitom tak odhodlaných hlasů, když zpívali: “My Tři králové….” 

Děkuji, za připomínku toho, že děti dokáží být našimi velkými učiteli. TAHLE akce, 

TENHLE skutek ve mně bude rezonovat ještě dlouho. A tak přeji nám všem, abychom měli 

svá srdce stále otevřená a dokázali je zaplnit radostí, láskou a vděkem. 

Za skupinu koledníků z Jamnice, s úctou a pokorou  

Eva Sochorová 
 


